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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

TC 035.735/2020-1  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  

Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro - 

Senac/RJ    

DESPACHO 

 Examinam-se, nesta oportunidade, pedidos de prorrogação de prazo para atendimento a 

citação, formulados pelos Srs. Marcelo Pereira Barbosa, Marcelo Loureiro Oliveira e Jaqueline Melo da 

Silva Ventura, por meio de sua procuradora (Peças 125, 126 e 129), bem como pela Sra. Kate Aparecida 

Bittencourt Camara (Peça 131).   

2. Ante as razões expostas pelos requerentes e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento aos Ofícios 67.494, 

67.562, 67.564 e 67.572/2020-TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação do teor 

deste Despacho. 

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 006.046/2016-9  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: Município de Boa Hora/PI 

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para atendimento a 

diligência, formulado pelo Sr. Rafael Ayoroa Ramos, Auditor Chefe da Fundação Nacional de Saúde (Peça 

213). 

2. Ante as razões expostas pelo requerente e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 

67.361/2020-TCU/Seproc por mais 60 (sessenta) dias, a contar da data de notificação do teor deste 

Despacho. 

 À SeinfraUrbana, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 010.556/2016-8  

Natureza: Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Fundação Rio Parnaíba - Furpa  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo para apresentação de recurso contra o Acórdão 
11.926/2020 - 2ª Câmara, formulado pelo Sr. Francisco Rodrigues Soares (Peça 93). 

2. Por meio do aludido decisum, este Tribunal julgou irregulares as contas do requerente, sem 
prejuízo de condená-lo ao pagamento do débito apurado no feito, além de aplicar-lhe a multa cominada no 

art. 57 da Lei 8.443/1992 (Peças 76/78). 

3 Não obstante as razões expostas pelo requerente, indefiro, por falta de amparo legal e 
regulamentar, o pedido de dilação do prazo peremptório para interposição de recurso, tendo em vista o 

disposto nos arts. 32, 33 e 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno/TCU, in verbis: 
Lei 8.443/1992 

 “Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem 
recursos de:  
 I - reconsideração; 

 II - embargos de declaração; 
 III - revisão. 

 Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da 
superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.  
 (...) 

 Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem 
houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá 

ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministér io 
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 
30 desta lei. 

 (...) 
 Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, 

interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministér io 
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no 
inciso III do art. 30 desta lei, e fundar-se-á: 

 I - em erro de cálculo nas contas; 
 II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão 

recorrida; 
 III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 
 Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de 

todo e qualquer erro ou engano apurado.” 
Regimento Interno/TCU 

“Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, 
inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação 
do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e 

por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 
quinze dias, contados na forma prevista no art. 183.  

§ 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não 
recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo 
apartado para prosseguimento da execução das decisões. 

§ 2º Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em 
razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados 

do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo”. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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Restituam-se os presentes autos à Secex-TCE, para que seja dada ciência do inteiro teor deste 

Despacho ao responsável. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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Processo: 046.820/2020-5 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios - TJDFT 

DESPACHO 

 Considerando que, após o exame de mérito desta Representação, efetuado pela Secretaria de 

Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (Peças 21/22), a representante juntou novos elementos 

sobre a questão tratada no presente feito (Peça 24), restituo os autos à aludida unidade técnica, com vistas 

à análise da documentação acima referenciada.  

 À Selog, para adoção das providências a seu cargo.  

Brasília, 26 de janeiro de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 035.736/2020-8  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro - 
Senac/RJ 

DESPACHO 

 Examinam-se, nesta oportunidade, pedidos de prorrogação de prazo para atendimento a 

citação, formulados por Orlando Santos Diniz e Milena Mercedes Puma, por meio de suas procuradoras 

(Peças 163 e 181). 

2. Ante as razões expostas pelos requerentes e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento aos Ofícios 61.811 e 

66.765/2020-TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho.  

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 035.747/2020-0  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro - 
Senac/RJ 

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para atendimento a citação, 

formulado pelo Sr. Napoleão Alves dos Reis Filho, por meio de sua procuradora (Peça 127). 

2. Ante as razões expostas pelo requerente e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 

67.493/2020-TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho.  

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 015.561/2020-8  

Natureza:  Representação  
Unidades Jurisdicionadas: Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte - Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
Senai, Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio 
- Sesc, Serviço Social do Transporte - Sest e outras  

DESPACHO 

 Examinam-se, nesta oportunidade, novos pedidos de prorrogação de prazo para atendimento a 

oitiva, formulados pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, 

por meio de seus procuradores (Peça 141). 

2. Ante as razões expostas pelos requerentes e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento aos Ofícios 56.758, 

56.759, 56.774, e 56.775/2020-TCU/Seproc por mais 15 (quinze) dias, a contar da data de notificação do 

teor deste Despacho. 

 À SecexDesenvolvimento, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 027.131/2019-0  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo  

DESPACHO 

 Examinam-se, nesta oportunidade, pedidos de prorrogação de prazo para atendimento a citação 

e audiência, formulados pelos Srs. João Marcos Pereira e César Augusto Gonçalves, por meio de seu 

procurador (Peça 165). 

2. Ante as razões expostas pelos requerentes e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento aos Ofícios 39.528 e 

39.529/2020-TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho.  

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 036.202/2019-3  

Natureza: Pensão Militar  
Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica  

DESPACHO 

Examina-se, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para atendimento a 
determinações, formulado pelo Sr. Marcelo Feijó, representando o Centro de Controle Interno da 

Aeronáutica (Peça 19). 

2. Considerando que, após a juntada da aludida solicitação, foi acostada aos autos a 

documentação a que se referem as Peças 23 a 26, apresentada em resposta ao Ofício 67.063/2020-
TCU/Seproc, deixo de apreciar o aludido pedido de prorrogação de prazo, tendo em vista a perda de seu 
objeto. 

3. Outrossim, considerando que a Sra. Norma de Almeida Carquejo, por meio de seu 
procurador, interpôs Pedido de Reexame contra o Acórdão 12.563/2020 - 2ª Câmara (Peça 28), determino 

o envio dos autos à Secretaria de Recursos, para exame de admissibilidade da referida peça e adoção das 
demais providências cabíveis. 

À Serur, para a adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 039.743/2018-7  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro - 
Senac/RJ 
     

DESPACHO 

 Trata-se de pedido formulado pelo Sr. Orlando Santos Diniz, por meio de sua procuradora, 

com vistas a que se conceda “a prorrogação do prazo para apresentação da resposta com a finalidade de 
evitar prejuízos ao Requerente” (Peça 124). 

2. No âmbito do presente feito, o responsável, regularmente citado, teve suas contas julgadas 

irregulares e foi condenado ao ressarcimento do débito apurado nos autos, além do pagamento da multa 
cominada no art. 57 da Lei 8.443/1992, por meio do Acórdão 2.496/2020 - Plenário (Peças 102/104). 

3. Depois da prolação do aludido decisum, o ora requerente foi notificado de seu teor e 
informado acerca da fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse, perante esta Corte, o 
pagamento da dívida mencionada no item precedente (Peça 122).  

4. Desse modo, diversamente do que mencionou o solicitante, não lhe foi aberto, nessa 
oportunidade, prazo para a apresentação de alegações de defesa ou novos elementos, motivo pelo qual se 

interpreta que a prorrogação de prazo solicitada se refere à interposição de recurso contra a decisão acima 
referenciada. 

5. Nesse contexto, nada obstante os motivos expostos pelo requerente, indefiro, por falta de 

amparo legal e regulamentar, o pedido de dilação do prazo peremptório para interposição de eventual 
recurso, tendo em vista o disposto nos arts. 32, 33 e 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento 

Interno/TCU, in verbis: 
 Lei 8.443/1992 
 “Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem 

recursos de:  
 I - reconsideração; 

 II - embargos de declaração; 
 III - revisão. 
 Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da 

superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.  
 (...) 

 Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem 
houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá 
ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministér io 

Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 
30 desta lei. 

 (...) 
 Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, 
interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministér io 

Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no 
inciso III do art. 30 desta lei, e fundar-se-á: 

 I - em erro de cálculo nas contas; 
 II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão 
recorrida; 

 III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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 Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de 

todo e qualquer erro ou engano apurado.” 
Regimento Interno/TCU 

“Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, 
inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação 
do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e 

por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 
quinze dias, contados na forma prevista no art. 183.  

§ 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não 
recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo 
apartado para prosseguimento da execução das decisões. 

§ 2º Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em 
razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados 

do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo”. 

 Restituam-se os presentes autos à Secex-TCE, para que seja dada ciência do inteiro teor deste 
Despacho ao responsável. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 025.478/2013-3  

Natureza: Prestação de Contas  
Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO 

DESPACHO 

Examina-se, nesta oportunidade, novo pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de 

determinação, formulado pela Sra. Eid Maria de Freitas Guimarães, Diretora Substituta do Departamento 
de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia (Peça 

222). 

2. Considerando que, após a juntada da aludida solicitação, foi acostada aos autos a 
documentação a que se referem as Peças 224 a 232 e 234 a 238, apresentada em resposta ao Ofício 

68.750/2020-TCU/Seproc, deixo de apreciar o aludido pedido de prorrogação de prazo, tendo em vista a 
perda de seu objeto. 

À SecexPrevidência, para o exame do expediente de Peças 224 a 232 e adoção das demais 
providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 027.706/2019-2  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Município de Esmeraldas/MG 

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, novo pedido de prorrogação de prazo para atendimento a 

citação, formulado pelo Sr. Luiz Flavio Malta Leroy (Peça 96). 

2. Ante as razões expostas pelo requerente e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 8.232/2020-

TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho. 

3.  Outrossim, determino à unidade técnica que, findo o prazo ora concedido para apresentação 

da defesa pelo responsável, proceda à imediata instrução do processo com os elementos nele presentes.  

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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TC 028.979/2020-6  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

DESPACHO 

 Examinam-se, nesta oportunidade, pedidos de prorrogação de prazo para atendimento a 

citação, formulados pelos Srs. Alexandre Lopes de Souza e Amaro João da Silva, por meio de seus 

procuradores (Peças 63 e 64). 

2. Ante as razões expostas pelos requerentes e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento aos Ofícios 61.241 e 

61.242/2020-TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho.  

 À Secex-TCE, para adoção das providências a seu cargo. 

Gabinete do Relator, em 26 de janeiro de 2021. 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1978/2020-TCU/SEPROC, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020 

TC 029.505/2010-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA MERCANTIL MOREIRA CONSTRUCOES E TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ: 
00.002.121/0001-72, na pessoa de seu representante legal, Sr. Froylan Pinto Santos, do Acórdão 

1288/2019-TCU-Plenário, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 5/6/2019, retificado, por equívoco 
material, pelo Acórdão 190/2020-TCU-Plenário, de mesma relatoria, Sessão de 5/2/2020, proferido no 
processo TC 029.505/2010-0, por meio do qual o Tribunal conheceu dos embargos de declaração opostos 

em face do Acórdão 487/2017-TCU-Plenário, para, no mérito, acolhê-los. 

Dessa forma fica Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda. NOTIFICADA a 

recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s ) 
atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora 
devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação 

em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 9/12/2020: R$ 
20.523.065,09; em solidariedade com os responsáveis Mauro Ernesto Campos Lima, CPF 160.271.757-53 

e Rogério Araujo de Miranda Lobo, CPF 606.659.556-34. O ressarcimento deverá ser comprovado junto 
ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 150.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 487/2017- TCU-Plenário até a 

data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 103) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66983949.
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EDITAL 1986/2020-TCU/SEPROC, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020 

TC 020.292/2007-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ASSOCIACAO BENEFICENTE PROMOCIONAL - MOVIMENTO ALPHA DE ACAO 

COMUNITARIA, CNPJ: 51.642.288/0001-39, representada pelo Sr. Jackson Di Domenico, OAB: 
18943/DF do Acórdão 1454/2016-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 
17/2/2016, proferido no processo TC 020.292/2007-8, por meio do qual o Tribunal conheceu dos embargos 

de declaração interpostos contra o Acórdão 10691/2015-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro Vital do Rêgo, 
sessão de 17/11/2015 e, no mérito, rejeitou-os. 

Dessa forma, fica a Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação 
Comunitária NOTIFICADA para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, valores históricos atualizados monetariamente desde as 

respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 12/12/2020: R$ 123.681,92; em solidariedade com os 
responsáveis Ronildo Pereira Medeiros, CPF-793.046.561-68; Eliane da Cruz Corrêa, CPF: 
199.307.428-75; Suprema - Rio Comércio de Equipamentos de Segurança e Representações Ltda., CNPJ: 

07.150.827/0001-20 e Luiz Antônio Trevisan Vedoin, CPF: 594.563.531-68. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 3.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/92), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2555/2012-TCU-2ª Câmara, Rel. 

Ministro Aroldo Cedraz, sessão de 17/4/2012, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o 
vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), 
telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle 

Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 103) 
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EDITAL 2003/2020-TCU/SEPROC, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 

TC 043.398/2018-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Liane Maria Muhlenberg, CPF: 607.016.177-72 do Acórdão 6324/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 2/6/2020, proferido no processo TC 043.398/2018-9, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro 
Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva 

data de ocorrência, acrescido dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 29/12/2020: R$ 743.897,79, em solidariedade com o responsável Instituto 
de Pesquisa e Ação Modular - IPAM - CNPJ: 01.883.949/0001-40. O ressarcimento deverá ser comprovado 
junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 30.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até a data do 
efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se 
atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do valor histórico do débito com a respectiva data 
de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), 

telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle 
Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 103) 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 

EDITAL 000.034/2021-TCU/Seproc, DE 22 DE JANEIRO DE 2021 

TC 004.146/2015-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Alvaro Alves da Silva, CPF: 094.829.894-49, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
desta publicação, informar ao Tribunal de Contas da União se o advogado Diego Fabrício Cavalcanti de 
Albuquerque, OAB 15577/PB, ainda o representa no âmbito do processo TC 004.146/2015-8. Em caso 

afirmativo, informe o endereço profissional atualizado do mesmo. Caso contrário, esclareça se há novo 
procurador constituído, neste caso, apresentando a devida procuração, acompanhada da carteira da OAB. 

Alerto que a ausência de assinatura no documento de defesa ou recurso, bem como a falta de 
documento necessário à comprovação da representação processual, terá como consequência o fato de serem 
considerados inexistentes os atos praticados pela parte ou pelo procurador, caso não haja regularização da 

pendência no prazo acima indicado, conforme disposto no art. 145, § 1º, do Regimento Interno do TCU. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 102) 
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EDITAL 0038/2021-TCU/SEPROC, DE 24 DE JANEIRO DE 2021 

TC 020.178/2020-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Luciano Monteiro Bem, CPF 467.696.090-53, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 
do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente 
desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 24/1/2021: R$ 533.700,00; sendo em solidariedade com a empresa Blumenau e Vale 
Europeu Convention & Visitors Bureau - BVCVB - CNPJ: 79.376.323/0001-34. 

O débito decorre da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União 
por força do Convênio 01470/2010, registro Siafi 749312, firmado entre o Ministério do Turismo e 
Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau - BVCVB, tendo por objeto o evento intitulado 
“27ª Oktoberfest”, a qual caracteriza infração às cláusulas terceira, II, “kk” e décima terceira, parágrafo 
segundo, “l”, ambas do termo do convênio, e art. 56 da Portaria interministerial 127/2008. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 24/1/2021: R$ 628.307,06; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; d) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; e) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); h) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou 
em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 102) 
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EDITAL 0039/2021-TCU/SEPROC, DE 24 DE JANEIRO DE 2021 

TC 018.545/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica citado 
Nelsonede Silva Lima, CPF- 449.287.503-49, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 
do Fundo Nacional de Saúde, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de 
ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 24/1/2021: R$ 
306.912,34; sendo em solidariedade com a empresa Drogaria Melhor Preço Ltda - ME - CNPJ: 
13.104.197/0001-50. 

O débito decorre de: a) irregularidade nas dispensações e/ou na documentação comprobatória 
de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, caracterizada por: a.1) registro 
de dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a aquisição; a.2) registro de dispensação 
de medicamentos em nome de pessoas falecidas; a.3) não apresentação de cópia do cupom fiscal, vinculado 
e/ou receitas médicas solicitados. Tais irregularidades caracterizam infração aos seguintes dispositivos : 
arts. 21, 22, 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 24/1/2021: R$ 340.542,97; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; d) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; e) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); f) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou 
em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 102) 
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EDITAL 0042/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE JANEIRO DE 2021 

TC 002.465/2018-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Gastão Almada Neder, CPF: 919.991.978-87 do Acórdão 65/2021-TCU-Plenário, Rel. 

Ministro Augusto Nardes, Sessão de 20/1/2021, proferido no processo TC 002.465/2018-3, por meio do 
qual o Tribunal o condenou a, no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação, recolher aos cofres 
do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, multa aplicada por este Tribunal no valor de R$ 

5.000,00 (art. 58, inciso II, Lei 8.443/1992), que será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão 
65/2021-TCU-Plenário, Rel. Augusto Nardes, Sessão de 20/1/2021, até a data do efetivo recolhimento, se 

paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução 
judicial. 

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, do 

Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) podem 

ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 
cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 18 de 27/01/2021, Seção 3, p. 103) 
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